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Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-
Hardinxveld 
Wijkgemeente 2 Noord  
Oude Kerk, donderdag 14 april 2022 
Aanvang 19.30 uur 
 
 
 

Voorganger: Ds. M. Dubbelman 
 
Witte Donderdag 
 
Viering Heilig Avondmaal 

 
Liturgie 

 
Muziek: Erbarme Dich 
 
Binnenkomst kerkenraad 
 
Welkom en afkondigingen  
 
Voorzang Psalm 116 vers 1  

God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

 
Votum en groet 
 
Zingen Psalm 113 vers 1 en 4 

Gij 's HEEREN knechten, looft de HEER; 
looft Zijne naam, verbreidt Zijn eer; 
de naam des HEEREN zij geprezen; 
Zijn roem zij door 't heelal verbreid, 
van nu tot in all' eeuwigheid; 
men loov' 't aanbidd'lijk Opperwezen. 
 
Wie is aan onze God gelijk? 
Die armen opricht uit het slijk; 
nooddruftigen, van elk verstoten, 
goedgunstig opheft uit het stof, 
en hen, verrijkt met eer en lof, 
naast prinsen plaatst en wereldgroten? 

 
Gebed om opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest 
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Schriftlezing Mattheus 27 : 1 - 10 
 
Zingen Op Toonhoogte 121 

Lam Gods, dat zo onschuldig,  
zo moedig en geduldig  
aan ’t schand’lijk kruishout lijdt,  
verdienden niet mijn zonden  
die striemen en die wonden?  
Ja, ‘k weet dat Gij onschuldig zijt! 
 
O Godslam, nooit volprezen,  
leer mij de zonde vrezen,  
waarvoor Gij stierf aan ’t kruis!  
Deel mij Uw zaal’ge vrede,  
ja, deel m’ Uw hemel mede  
en leid mij eens in ’t vaderhuis. 

 
Verkondiging: De spijt van Judas 
 
Muzikaal moment: Schubert – Wohin soll ich mich wenden 

 
Lezen formulier 
 
Avondmaalsviering 
 
Zingen Psalm 103 vers 1 

Loof, loof de HEER', mijn ziel, met alle krachten; 
verhef Zijn Naam, zo groot, zo heilig t' achten; 
och, of nu al wat in mij is, Hem preez'! 
Loof, loof mijn ziel, de Hoorder der gebeden; 
vergeet nooit een van Zijn weldadigheden; 
vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees. 

 
Dankgebed  
 
Zingen Op Toonhoogte 119 vers 1 en 4 

Jezus, leven van mijn leven, 
Jezus, dood van mijne dood, 
die voor mij U hebt gegeven 
in de bangste zielenood, 
opdat ik niet hooploos sterven, 
maar Uw heerlijkheid zou erven, 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
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Dank, mijn Heiland, voor uw lijden, 
voor Uw bitt’re, bange nood, 
voor Uw heilig, biddend strijden, 
voor Uw trouw tot in de dood, 
voor de wonden, U geslagen, 
voor het kruis door U gedragen; 
duizend-, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer! 
 

Zegen 
 


